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Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2017-10-05 

 

Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg 

Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs, sekreterare), Göran Klang (Båstad) och Åsa 

Larsson (Ängelholm) 

 

1. Mötet öppnas av Richard som hälsar alla välkomna.  

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Till justerare jämte sekreteraren väljs Åsa Larsson. 

 

4. Föregående mötesprotokoll diskuterades. Vid föregående styrelsemöte fick Lennart 

Engström uppdraget att ta kontakt med tjänstepersoner i Ängelholm som jobbar med 

vatten och avloppsfrågor för att höra om de har tankar kring provtagning som kan vara 

lämplig för att ersätta provpunkt Si-2 i Skälderviken. Det beslutades att Åsa Larsson tar 

över den uppgiften. Göran Klang ska undersöka om Båstad kan ordna med en representant 

till arbetsgruppen.  

 

5. Den senaste månadens mätvärden diskuterades.  

 

6. Richard Åkesson har kontaktat Bo Gustavsson, Hallands kustvattenkontroll, och 

diskuterat om möjligheten till samarbete. Avsikten är att Hallands kustvattenkontroll 

genomför NVSKK:s provpunkter i Laholmsbukten inom sin kontroll. De ska ha möte den 

10 oktober och därefter återkomma. Vi vill ha ett möte med dem senare i år för att reda ut 

alla frågor. Vad gäller Båstad skulle kostnaden för provtagningen i Laholmsbukten kunna 

debiteras Båstads kommun direkt och inte via NVSKK. 

 

Det diskuterades om NVSKK:s framtid. Förbundet är litet och frågan är om det är 

meningsfullt att ha ett förbund i den bemärkelse som är idag med stämma, styrelse mm. 

Det föreslogs att kontrollen läggs direkt på tjänsteman/expert, som exempelvis Hallands 

kutsvattenkontroll, istället. Om kontrollen av Laholmsbukten flyttas över till Hallands 

kustvattenkontroll blir enbart Skälderviken kvar inom egen kontroll där Ängelholms 

kommun egentligen är den enda part som är skyldig att ha en recipientkontroll med 

hänsyn till dess avloppsreningsverk. I dagsläget saknas provpunkt utanför Rönneå.  

Då Helsingborgs kommun inte var närvarande på mötet får frågan anstå tillsvidare. 

 

7. Vattendagarna i Halmstad hålls den 14-16 november. Rådslag med Bohuskustens och 

Kattegatts kustvattenråd med tema biologisk mångfald hålls i Göteborg den 6 oktober. 

Åsa Larsson åker på den senare för Ängelholms kommuns räkning. Richard Åkesson 

kommer att åka på förstnämnda konferens den 14-15 november för Höganäs kommuns 

räkning. Ingen anmälde sig i övrigt till ovanstående kurser. 

 

8. Nästa styrelsemöte är den 5 april kl. 10.00 på Miljöförvaltningen i Helsingborg. 
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9. Beslut: 

 

Åsa Larsson tar kontakt med tjänstepersoner i Ängelholm som jobbar med vatten och 

avloppsfrågor för att höra om de har tankar kring provtagning som kan vara lämplig för att 

ersätta provpunkt Si-2 i Skälderviken.  

 

Göran Klang ska undersöka om Båstad kan ordna med en representant till arbetsgruppen. 

 

10. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Richard Åkesson   Åsa Larsson 

Sekreterare   Justerare 

 

 


